W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Protokół nr XXIX/II/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 26 lutego 2009 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9:00, a zakończono o godz. 18:00. Miejsce obrad: sala
konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju. Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku Zdroju- Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził kworum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych było 15. Przewodniczący powitał
przybyłych na sesję:
1) Kazimierza Szkudlarka- Osobę pełniącą funkcję Burmistrza Lądka Zdroju,
2) mieszkańców,
3) Tomasza Bobera- Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych,
4) Annę Nawrocką- Sekretarza Miasta i Gminy w Lądku Zdroju,
5) radnych
oraz
6) pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska przyjęła
protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wprowadził autopoprawkę do porządku obrad. W części II pkt
4 dodano nowy ppkt oznaczony jako lit. ze) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Lądek Zdrój do realizacji programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.
I.

Część I.

Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji).
II.
1.
2.
3.
4.

Część II.
Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój.
Funkcjonowanie placówek słuŜby zdrowia na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok,
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b) Zmiany uchwały nr XVII/215/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30
grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia StraŜy Miejskiej,
c) Przyznania stypendiów,
d) Uchwalenia gminnego programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Rak szyjki
macicy- przeciwdziałanie poprzez budowanie i propagowanie właściwych
zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek
Zdrój” oraz przyznania dotacji budŜetowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej im. Marianny Orańskiej,
e) Zmiany uchwały nr XXIX/335/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2
grudnia 2004 r., w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek Zdrój,
f) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 256/15),
g) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 348),
h) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 349/27),
i) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 348/7),
j) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości (działka gruntu nr
348/79),
k) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 288 i
289),
l) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości (działka gruntu nr
348/79),
m) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 75 o pow.
0,21 ha połoŜnej w obrębie wsi Kąty Bystrzyckie,
n) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 3 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 82/1 o pow.
0,30 ha połoŜnej w obrębie wsi Skrzynka,
o) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 211/1 o pow.
0,21 ha połoŜnej w obrębie wsi Skrzynka,
p) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 242/3 o pow.
1,6231 ha połoŜnej w obrębie Nowego Zdroju (Lądek Zdrój),
r) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 3 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 85/2 o pow.
1,58 ha połoŜnej w obrębie wsi Kąty Bystrzyckie,
s) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 8 o pow.
0,05 ha połoŜnej w obrębie Stary Zdrój (Lądek Zdrój),
t) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 8 o pow.
1,20 ha połoŜnej w obrębie Stary Zdrój (Lądek Zdrój),
u) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 285/2 o pow.
0,0175 ha połoŜnej w obrębie Stare Miasto (Lądek Zdrój),
w) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 3 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 94 o pow.
0,48 ha połoŜnej w obrębie wsi Kąty Bystrzyckie,
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y) WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości i oddanie w uŜytkowanie wieczyste
części terenu (działka nr 290).
z) Przyjęcie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli realizacji zadania
rewitalizacja 24 kamienic na lądeckim rynku,
za) Ustalenie zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek
Zdrój,
zb) Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Lądek Zdrój,
zc) Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
na terenie Gminy Lądek Zdrój,
zd) Zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Radochów 2009-2015”.
ze) Przystąpienia Gminy Lądek Zdrój do realizacji programu „Odnowa Wsi w
Województwie Dolnośląskim”.
5. Informacja dotycząca nabycia przez dotychczasowego dzierŜawcę nieruchomości
gruntowych- wyciągu narciarskiego w Lądku Zdroju.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
7. Informacja dotycząca utrzymania sytemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i
Gminy w Lądku Zdroju.
8. Sprawozdanie z ferii w CKiR w Lądku Zdroju za okres 19-30 stycznia 2009 r.
9. Informacja Burmistrza w sprawie stanu prawnego nieruchomości połoŜonej w Lądku
Zdroju przy ul. Mickiewicza (działka gruntu nr 125/1 o pow. 0,6326 ha) uŜytkowanej
przez OSP w Lądku Zdroju i zgłaszanych roszczeniach GS „Samopomoc Chłopska”.
10. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ Komisja Statutowa zapoznała się z
przedłoŜonym sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz działalności Policji na
terenie Gminy Lądek Zdrój i Stronia Śląskiego w 2008 r., sporządzonym przez podinspektora
Dariusza Opiłę- Komendanta Komisariatu Policji w Lądku Zdroju. W związku z tym, iŜ
podinspektor Opiła nie przybył na dzisiejszą sesję oraz tym Ŝe radni nie mają Ŝadnych pytań do
przedstawionego sprawozdania, przewodniczący zaproponował aby zmienić kolejność
rozpatrywanych pkt dzisiejszego porządku i przejść do pkt 3 - sprawozdanie Burmistrza z
działalności między sesjami, a po tym sprawozdaniu powrócić do pkt 2- Funkcjonowanie
placówek słuŜby zdrowia na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. Na godz. 9:30 zostali
zaproszeni goście z placówek słuŜby zdrowia jak równieŜ z Gminy Stronie Śląskie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za”, Rada przyjęła zmianę kolejności rozpatrywania pkt porządku
obrad.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe:
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W I połowie lutego 2009 r. odbyła się seria spotkań z kadrą nauczycielską Gimnazjum,
dotycząca bezpieczeństwa i problemów wychowawczych wśród młodzieŜy gimnazjalnej.
Uzgodniono Ŝe odbywać się będą comiesięczne spotkania kadry pedagogicznej ze straŜą
miejską i policją w celu omawiania aktualnych problemów.
Centrum Kultury i Rekreacji decyzją Komitetu Sterującego otrzymało dofinansowanie na
realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu
polsko-czeskim” na złoŜony wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Wartość projektu
wynosi blisko 20 tys. euro, przy wkładzie własnym gminy w wysokości 10% wartości
projektu. Projekt obejmuje między innymi odtworzenie przedwojennych tras kuracyjnych
na zboczach Trojana
Uchwałą Zarządu Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert Centrum Kultury i Rekreacji otrzymało 35.000,00 zł na
realizację zadania pn. XIV Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku
Zdroju”.
Gmina Lądek Zdrój wygrała spór sądowy z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc
Chłopska” o zasiedzenie przez GS sklepu w Radochowie,
Odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku. Spotkanie
poświęcone było współpracy policji z samorządem gminnym. Rozmawialiśmy między
innymi na temat bezpieczeństwa na terenie gminy oraz sposobów jego poprawy,
W Jaworze burmistrzowie, wójtowie, starostowie z kilkudziesięciu dolnośląskich
samorządów odebrali z rąk Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji Grzegorza Schetyny promesę na środki przeznaczone na usuwanie skutków
powodzi. Gmina otrzymała kwotę w wysokości 500 tyś. zł, która zostanie przeznaczona
przede wszystkim na remont ulicy świrki i Wigury w Lądku Zdroju,
Otrzymaliśmy protokół z kontroli końcowej zadania pn.: Odnowa 24 zabytkowych
kamienic na Lądeckim Rynku wraz z adaptacją jednej z kamienic na muzeum Klahra,
Urząd Miasta i Gminy otrzymał decyzje Państwowej StraŜy PoŜarnej dopuszczające
zabudowę poddaszy w zrewitalizowanych kamienicach. Otwiera to drogę do uzyskania
pozwoleń na budowę dotyczącą odbudowy mieszkań poddaszowych.

Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił przerwę trwająca 20 min. do godz. 9:30.
Ad. pkt. 2. Funkcjonowanie placówek słuŜby zdrowia na terenie miasta i gminy Lądek
Zdrój
Przewodniczący Leszek Pazdyk wznowił obrady po przerwie, powitał przybyłych na sesję:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zbigniewa Łopusiewicza- Burmistrza Stronia Śląskiego,
Ryszarda Sulińskiego- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Ryszarda Wiktor- radnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Zofię Sadowską- radną Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Monikę Snopkowską - radną Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim,
Wiesława Sadowskiego- radnego Rady Powiatu Kłodzkiego,
Jadwigę Radziejewską- z-ca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku,
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8) Halinę Watras- z-ca dyrektora oddziału Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.,
9) Aleksandra Serwa- Dyrektora ds Lecznictwa Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A.,
10) Bogusława Bieńkowskiego- redaktora naczelnego tygodnika „Euroregio Glacensis”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk rozpoczął dyskusję, poinformował, iŜ w ubiegły piątek
(20.02.2008 r.) radni zasiadający w Komisji Uzdrowiskowej spotkali się z radnymi z Rady
Miejskiej w Stroniu śląskim w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie
funkcjonowania słuŜby zdrowia w Gminach Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Przewodniczący
wyraził ubolewania Ŝe niestety nikt z władz Powiatu Kłodzkiego nie przybył na dzisiejszą sesję.
Zdaniem przewodniczącego jest to wyraz lekcewaŜącej postawy wobec problemów społeczności
lokalnej Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Niestety równieŜ na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Stroniu Śląskim w dniu 23 lutego 2009 r., pomimo wystosowanego zaproszenia nie było nikogo z
władz Powiatu Kłodzkiego.
Przewodniczący wyraził swoje zaniepokojenie, z powodu pozbawienia mieszkańców dwóch
sąsiednich gmin (Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego) pomocy wieczorowo- nocnej i świątecznej.
W związku z tym, iŜ na sesję przybyła Jadwiga Radziejewska- z-ca dyrektora SP ZOZ w
Kłodzku, przewodniczący poprosił o zadawanie pytań.
Dyr. Radziejewska poinformowała, iŜ w najbliŜszym czasie władze Powiatu Kłodzkiego
podpiszą umowę z jednym z zainteresowanych podmiotów na świadczenia usług medycznych w
Lądku Zdroju. Planuje się aby od dnia 1 marca 2009 r. juŜ nowy pomiot świadczył usługi
medyczne w dotychczasowym budynku szpitala w Lądku Zdroju. Przyjęte rozwiązanie jest
tymczasowe, w takiej formie opieka medyczna będzie funkcjonowała tylko do czasu
rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaŜ budynku POZ w Lądku Zdroju. Władze Powiatu
Kłodzkiego wyceniły powyŜszy budynek na kwotę 1 350 000,00 zł.
Rada Eleni Mawrudi-Nowak zapytała czy pracowania rentgenowska będzie funkcjonować dalej
w Lądku Zdroju. Zdaniem radnej jest bardzo duŜa grupa osób oczekujących na przyjęcie do
pracowni RTG. W chwili obecnej mieszkańcy Lądka Zdroju muszą niestety jeździć do innych
miejscowości aby skorzystać z rentgena.
Dyr. Radziejewska poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na to aby
przyszły dzierŜawca obiektów POZ w Lądku Zdroju prowadził działalność medyczną przez okres
do 9 miesięcy bądź do czasu wcześniejszego rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaŜ obiektu
szpitala w Lądku Zdroju. Trudno w chwili obecnej składać jakikolwiek deklaracja dotyczące
przyszłego funkcjonowanie pracowni RTG w Lądku Zdroju. Całe wyposaŜenia szpitala pozostało
na miejscu w Lądku Zdroju. Najprawdopodobniej na zasadnie podpisania umowy uŜyczenia
sprzęt ten zostanie udostępniony podmiotowi prowadzącemu działalność medyczną po 1 marca
2009 r. Dotyczy to równieŜ rentgena.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał czy Zarząd Powiatu Kłodzkiego wybierze podmiot,
który będzie prowadził działalność medyczną po 1 marca 2009 r. z czterech podmiotów
wcześniej deklarujących swoje zainteresowanie taką działalnością.
Dyr. Radziejewska poinformowała, Ŝe w istocie są cztery podmioty zainteresowane
prowadzeniem działalności medycznej, które złoŜyły juŜ swoje oferty. Podmioty te są równieŜ
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zainteresowane kupnem budynku szpitalnego w Lądku Zdroju. SP ZOZ w Kłodzku wybrał juŜ
jeden z podmiotów, który będzie prowadził działalność do czasu sprzedaŜy budynku.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał jak szybko moŜe dojść do sprzedaŜy wspomnianego
budynku. Znając obecna sytuację na rynku nieruchomość sprzedaŜ budynku za sumę
przekraczającą grubo milion zł jest mało realna. Dlaczego więc nowy pomiot świadczący usługi
medyczne nie mógłby prowadzić swojej dzielności do czasu sprzedaŜy nieruchomości ?
Dlaczego Zarząd Powiatu określił granice prowadzenia działalności przez nowy podmiot na
okres maksymalnie 9 miesięcy ?. Jaki rodzaj działalności będzie prowadzony przez nowy
podmiot ?
Dyr. Radziejewska poinformowała, Ŝe będzie to POZ, poradnia chirurgiczna, a zamiast
laboratorium tzw. „punkt pobierania”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, iŜ zapewnienie opieki wieczorowo- nocnej oraz
świątecznej jest najwaŜniejsza sprawą dla mieszkańców Gminy Lądek Zdrój. Zapytał czy taka
pomoc będzie świadczona przez nowy podmiot ?
Dyr. Radziejewska poinformowała, Ŝe nowy podmiot wyraził zainteresowania prowadzeniem
równieŜ opieki wieczorowo- nocnej oraz świątecznej. W chwili obecnej istnieją trzy punktu
świadczące pomoc wieczorowo- nocną oraz świąteczną, są to: SP ZOZ Kłodzko, Szpital w
Nowej Rudzie, jak równieŜ na zasadzie podwykonawstwa Izba Przyjęć w Bystrzycy Kłodzkiej.
Z terenu Gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie objętych pomoc SP ZOZ jest 15 571 mieszkańców
(zdeklarowanych), zgodnie z obowiązującym prawem trzy istniejące punktu na terenie Powiatu
Kłodzkiego są w zupełności wystarczające dla takiej ilość mieszkańców. Nowy podmiot
świadczący usługi medyczne moŜe równieŜ na zasadzie podwykonawstwa zapewnić pomoc
wieczorowo- nocną oraz świąteczną dla mieszkańców Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego.
Miesięczne środki finansowe przewidziane na taką pomoc na jednego mieszkańca
(zdeklarowanego) to 1,28 zł. W sumie kwota ta wynosi około 20 tys. zł. Aby moŜna było mówić
o opłacalności prowadzenia takiej dzielności, miesięczne środki finansowe przeznaczone na tego
typu działalność muszą wynosić około 30 tyś. zł.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, iŜ w takiej sytuacji finansowej skłonność nowego
podmiotu do świadczenia pomocy wieczorowo- nocnej oraz świątecznej będzie niewielka albo
Ŝadna. Burmistrz zapytał czy SP ZOZ Kłodzko ma podpisany kontrakt na świadczenie tzw.
pomocy wyjazdowej ?
Dyr. Radziejewska poinformowała, iŜ pomoc wyjazdowa jest świadczona przez SP ZOZ
Kłodzko. Kwota 1,28 zł, o której wspomniała wcześniej przeznaczana na jednego
zdeklarowanego mieszkańca miesięcznie, obejmuje równieŜ pomoc wyjazdową. Są dwie karetki
realizujące taką pomoc. Nikt nie został obciąŜony kosztami wyjazdu do chorego w ramach
pomocy wyjazdowej. SP ZOZ Kłodzko stoi na stanowisku, iŜ nawet osoba będąca pod wpływem
alkoholu moŜe być chora i wzywać karetkę w ramach pomocy wyjazdowej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek podsumował dotychczas otrzymane informacje stwierdzając,
iŜ osoba starsza w porze wieczorowej lub nocnej, po godz. 18:00, która sama nie moŜe dojechać
do szpitala moŜe wezwać karetkę w celu udzielenia jej pomocy w ramach pomocy wyjazdowej
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bez Ŝadnych negatywnych konsekwencji dla siebie. Burmistrz zapytał a co z świadczeniem
opieki pielęgniarskiej ?
Dyr. Radziejewska poinformowała, iŜ SP ZOZ Kłodzko ma podpisaną umowę na świadczenie
takiej pomocy z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu
Śląskim. Jest to niestety pomoc skierowany tylko dla osobo dorosłych.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał co w takim razie ma zrobić rodzic, którego dziecko
ma otrzymać zastrzyk w godzinach wieczornych bądź w nocy ?
Dyr. Radziejewska wyjaśniła, iŜ w takim przypadku naleŜy skorzystać z pomocy wyjazdowej,
realizowanej przez karetkę. Niestety wcześniej dziecko musi trafić do lekarze pediatry.
Radny Rady Powiatu Kłodzkiego- Wiesław Sadowski zapytał czy SP ZOZ Kłodzki poczynił
starania w celu znalezienia nowego miejsca stacjonowania pogotowania ratunkowego ? Radny
zapytał czy prawdą jest jakoby pogotowie ma stacjonować w dotychczasowym budynku szpitala
w Lądku do roku 2010 ? Czy ewentualny przyszły nabywca budynku szpitala wyrazi na takie
rozwiązania zgodę ?
Dyr. Radziejewska oznajmiła, iŜ jest zdziwiona takim pytaniem, poniewaŜ radny doskonale wie,
iŜ w podobnej sytuacji Powiat Kłodzki sprzedaje juŜ od około 4 lat inny budynek przy ul.
Kłodzkiej 30 w Lądku Zdroju i do dnia dzisiejszego ta nieruchomość nie znalazła nabywcy. Nie
wykluczone, iŜ tak teŜ będzie z budynkiem szpitalnym. Zarząd Powiatu Kłodzkiego prowadził
rozmowy na ten temat juŜ z Burmistrzem Szmidtem i juŜ w tedy ustalono, Ŝe pogotowie
docelowo będzie stacjonowało w remizie OSP w Lądku Zdroju. W chwili obecnej remiza OSP
wymaga jeszcze przeprowadzenia dodatkowych prac, ale Zarząd Powiatu Kłodzkiego i SP ZOZ
mają na rozwiązanie tego problemu co najmniej najbliŜsze 9 miesięcy.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek oznajmił, iŜ Gmina Lądek Zdrój w miarę swoich moŜliwości
przyspiesza prace remontowe w remizie OSP, aby pogotowie ratunkowe mogło jak najszybciej
się tam przenieść.
Radny Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim- Ryszard Wiktor oznajmił, iŜ po informacjach
przekazanych przez dyr. Radziejewską moŜna śmiało stwierdzić, iŜ na terenie Gmin Lądek Zdrój
i Stronie Śląskie nie ma Ŝadnych problemów w opieką medyczną. Zawsze moŜna „wykręcić 999 i
sprawa będzie załatwiona”. Takie stwierdzenia padły z ust dyr. Radziejewskiej i taka informacja
zostanie przekazana mieszkańcom Stronia Śląskiego.
Dyr. Radziejewska oznajmiła, iŜ nie uwaŜa Ŝe nie ma Ŝadnego problemu z pomocą medyczna w
Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim. Statystyki pokazują, iŜ od czasy zaprzestania prowadzenia
działalności medycznej przez szpital w Lądku Zdroju, liczba wyjazdów karetki pogotowia w
ramach pomocy wyjazdowej wzrosła o 100 %. W związku z powyŜszym realnie naleŜy
zastanowić się nad kosztami takich wyjazdów. Pojawił się równieŜ nowy problem polegający na
wydłuŜającym się czasie dojazdu karetki do pacjentów.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ jako wieloletni pracowni pogotowia moŜe
stwierdzić, iŜ w chwili obecnej występuje realny problem z przedłuŜającym się czasem dojazdu
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do pacjentów od chwili wezwania karetki. Jedna karetka pogotowia nie jest w stanie
zabezpieczyć całego terenu dwóch gmin. W przypadku wyjazdu karetki do chorego pozostały
teren jest po prostu nie zabezpieczony.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał w jaki sposób w chory ma wrócić do swojego domu w
przypadku kiedy nie został przyjęty do szpitala, a do szpitala dowiozła go karetka pogotowia ?
Czy Powiat Kłodzki myśli o tym aby w Lądku Zdroju stacjonowała druga karetka pogotowia,
jeŜeli liczba wyjazdów jedynej karetki wzrosła obecnie o 100 %. Druga karetka jest niewątpliwie
potrzebna. Czas oczekiwania na karetkę jest coraz dłuŜszy, jako przykład moŜe słuŜyć wypadek
małego chłopca, który czekał na pomoc ponad 1,5 godziny na rynku w Lądku Zdroju przy
ujemnej temperaturze.
Dyr. Radziejewska oznajmiła, iŜ podjęcie decyzji w sprawie stacjonowania drugiej karetki w
Lądku Zdroju nie leŜy w jej kompetencjach. Decyzję w sprawie stacjonowania karetek pogotowia
podejmuje Min. Zdrowia przez zatwierdzenie planu zabezpieczenia medycznego, który to plan
jest przedkładany przez Wojewodę Dolnośląskiego na wniosek Starosty Kłodzkiego. Jako
przykład moŜna podać sposób ustanowienia karetki pogotowia w Dusznikach Zdroju. Do tej
pory w Dusznikach Zdroju nie stacjonowała Ŝadna karetka.
Radny Rady Powiatu Kłodzkiego- Wiesław Sadowski poinformował, iŜ wnioskował do
Starosty Kłodzkiego o rozpoczęcie procedury mającej na celu stacjonowanie drugiej karetki, ale
niestety Starosta nie udzielił odpowiedzi na taki wniosek. Radny chciałby aby była to tzw.
karetka transportowa (bez lekarza w zespole wyjazdowym).
Dyr. Radziejewska przyznała, iŜ istnieje duŜy problem z powrotami do domów tych pacjentów,
którzy nie zostali przejęci do szpitala, a na izbę przyjęć dowiozły ich karetki pogotowia. Zdaniem
dyr. istnieje w tym zakresie niewątpliwie luka prawna. NFZ niestety nie płaci na powrót
pacjentów do domów. Dyr. Radziejewska oznajmiła, iŜ nigdy nie składała deklaracji, iŜ po
likwidacji szpitala w Lądku Zdroju wszystko „będzie super i pięknie”. Wszystkie zarzuty naleŜy
kierować bezpośrednio do dyr. Niedzielskiego. Dyr. Radziejewska osobiście była przeciwna
likwidacji szpitala w Lądku Zdroju. W chwili obecnej w szpitalu w Kłodzku jest specyficzna
sytuacja z powodu epidemii grypy. Wszystkie odziały są przepełnione. Pacjenci tylko
„podleczeni” są juŜ kierowani do domów.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak potwierdziła, iŜ w chwili obecnej są bardzo duŜe kolejki
pacjentów w szpitalu w Kłodzku. Zdaniem radnej przyczyną takiego stanu rzeczy jest równieŜ
niewydolności słuŜb, które mają udzielać pomocy pacjentom.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim była omawiana sytuacja pacjenta, który czekał na pomoc lekarza w szpitalu w Polanicy
Zdroju około 7 godzin.
Radny Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim- Ryszard Wiktor zapytał czy podmiot, który ma
rozpocząć działalność medyczną w szpitalu w Lądku Zdroju od dnia 1 marca 2009 r., jest to
jeden z czterech podmiotów, które złoŜyły juŜ swoje oferty Zarządowi Powiatu Kłodzkiego ?
Radny poinformował, iŜ posiada wiarygodne informacja o tym, iŜ są podmioty mogące
świadczyć usługi medyczne zainteresowane w 100 % świadczeniem pomocy wieczorowo8

nocnej, świątecznej i wyjazdowej wraz z kupnem budynku szpitalnego w Lądku Zdroju, ale za
niŜszą cenę. Radny zapytał czy pomiot rozpoczynający swoją działalność od dnia 1 marca 2009 r.
będzie świadczył pomoc wieczorowo- nocną, świąteczną i wyjazdową ?
Dyr. Radziejewska oznajmiła, iŜ jest w posiadaniu czterech ofert na prowadzenie działalności
medycznej w budynku szpitalnym w Lądku Zdroju. Jednak Ŝaden z tych podmiotów nie
rozpocznie tej dzielności przed sprzedaŜą budynku szpitala. W chwili obecnej priorytetem
Zarządu Powiatu Kłodzkiego jest jak najszybsza sprzedaŜ tego budynku.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela oznajmiła, iŜ
społeczeństwo Lądka Zdroju nie jest poinformowane o moŜliwości skorzystania z pomocy
wieczorowo- nocnej jako równie świątecznej i wyjazdowej. Takie informacje nie są przez SP
ZOZ Kłodzki rozpropagowane, nawet na stronie internetowej NFZ we Wrocławiu nie ma takiej
informacji. Pacjenci, którzy do tej pory korzystali z pomocy POZ nie otrzymali Ŝadnej informacji
gdzie po zamknięciu szpitala mają się leczyć. Dla pacjentów Zarząd Powiatu Kłodzkiego i SP
ZOZ Kłodzki to jeden podmiot. PrzecieŜ SP ZOZ Kłodzki to jednostka organizacyjna Powiatu
Kłodzkiego. Dlatego dziwnym jest przerzucania odpowiedzialności przez dyr. Radziejewską na
Zarząd Powiatu Kłodzkiego, jakby to był zupełnie inny podmiot. PrzecieŜ tak naprawdę pacjent
ma podpisaną umowę cywilno-prawną z SP ZOZ w Kłodzku, który zobowiązał się do
świadczenia pacjentom pomocy wieczorowo- nocnej, świątecznej i wyjazdowej, niezaleŜnie od
środków finansowych, które musi na taki cel przeznaczyć.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek potwierdził, iŜ nie ma ogólnie dostępnej informacji o
moŜliwości skorzystania z pomocy wieczorowo- nocnej, świątecznej i wyjazdowej. Na stronie
internetowej NFZ Wrocław został podany nr tel., pod którym taka pomoc ma być jest dostępna.
Niestety ten nr nie odpowiada. Takiej informacji nie ma równieŜ np. na drzwiach przychodni
zdrowia.
Dyr. Radziejewska złoŜyła deklarację, iŜ dołoŜy wszelkich starań, aby taka informacja była
ogólnie dostępna. Poinformowała, iŜ w zakresie świadczenia pacjentom pomocy wieczorowonocnej, świątecznej i wyjazdowej SP ZOZ Kłodzko wywiązuje się z podpisanej z pacjentami
umowy bo zagwarantował trzy miejsca świadczenia takich usług medycznych tj. SP ZOZ
Kłodzko, Szpital w Nowej Rudzie, jak równieŜ na zasadzie podwykonawstwa Izba Przyjęć w
Bystrzycy Kłodzkiej.
Burmistrz Stronia Śląskiego- Zbigniew Łopusiewicz oświadczył, iŜ podczas dyskusji pada
wiele uwag, których adresatem jest Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Zdaniem Burmistrza Stronia
Śląskiego wszystkie te uwagi winy zostać przekazana na ręce władz Powiatu Kłodzkiego.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ to świadczeniodawca organizuje miejsca realizacji
świadczeń medycznych biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na takie usługi. Burmistrza Stronia
Śląskiego zapytał czy SP ZOZ Kłodzko składając swoją ofertę do NFZ we Wrocławiu zadbał o
to aby zapewnić pełna dostępność do pomocy wieczorowo- nocnej, świątecznej i wyjazdowej i
zabezpieczyć spójność świadczenia takiej pomocy na terenie gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój
? Czy karetka pogotowia świadcząca taka pomoc nie uszczypała zabezpieczenia wykonywanego
w ramach ratownictwa medycznego ? Zgodnie z przywołanym powyŜej zarządzaniem Prezesa
NFZ lekarz świadczący pomoc wieczorowo- nocną w przypadku uznania, iŜ pacjent kwalifikuje
się do udzielenia mu pomocy przez karetkę pogotowia w ramach ratownictwa medycznego,
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winien pozostać z pacjentem do czasu przyjazdu drugiej karetki pogotowia. Burmistrz Stronia
Śląskiego zapytał czy tak mają wyglądać „oszczędności’” o których tak duŜo mówią władze
Powiatu Kłodzkiego ? NaleŜy podpowiadać mieszkańcom gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój,
aby naduŜywali pomocy w ramach świadczenia usług pomocy wieczorowo- nocnej, świątecznej i
wyjazdowej, aby Powiat Kłodzki przekonał się, iŜ taniej będzie taką pomoc zabezpieczyć u nas
na miejscu. Dodatkowo zarządzenie Prezesa NFZ stanowi, iŜ świadczenie usług medycznych nie
moŜe zostać zlecone podwykonawcom, jak to się więc dzieje, iŜ pomoc wieczorowo- nocną,
świąteczną i wyjazdową świadczy Izba Przyjęć w Bystrzycy Kłodzkiej ?
Dyr. Radziejewska poinformowała, Ŝe prawo dopuszcza podzlecanie wykonanie świadczeń
medycznych innym podmiotom, pod warunkiem i taka informacja znajdzie się w przygotowanej
ofercie składanej do NFZ.
Burmistrz Stronia Śląskiego- Zbigniew Łopusiewicz oznajmił, iŜ otrzymał informację od
Starosty Jagódki, iŜ rozmowy z czterema podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem
działalności medycznej w szpitalu w Lądku Zdroju są na ukończeniu. Tymczasem ze słów dyr.
Radziejewskiej wynika, iŜ te rozmowy wcale się nie rozpoczęły. Czy pomysł, o którym słyszał
aby nowo powstały POZ przenieść do innego budynku, który równieŜ jest przeznaczony do
sprzedaŜy nie jest blokowaniem tej sprzedaŜy ? Czy SP ZOZ w Kłodzku chodzi o dobro
pacjentów czy teŜ moŜe o dobro lekarzy ? Mieszkańcom Stronia Śląskiego w chwili obecnej
chodzi wyłącznie o zapewnienia pomocy wieczorowo- nocnej, świątecznej i wyjazdowej. MoŜe
kolejny POZ w budynku szpitala nie jest potrzebny ?
Przewodniczący Leszek Pazdyk powitał przybyłą na sesję Jolantę Cop- dr n. med., specjalistę
medycyny rodzinnej, pediatrę.
Dyr. Radziejewska oznajmiła, iŜ przeniesienie POZ nie blokuje sprzedaŜy budynku, poniewaŜ
POZ będzie funkcjonował najdłuŜej do czasu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaŜ
nieruchomości.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ były prowadzone rozmowy ze Starostą
Kłodzkim w sprawie przejęcia budynków szpitalnych przez Gminę Lądek Zdrój za przysłowiową
złotówkę. Jednak takie rozwiązanie nie wchodzi w grę z powodu przyjętego przez Powiat
Kłodzki programu naprawy finansów powiatowych, gdzie zostało zapisane, iŜ budynki szpitalne
w Lądku Zdroju zostaną sprzedane i uzyska się z tego tytułu odpowiednie środki finansowe.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, iŜ uchwała Rady Powiatu w sprawie likwidacji
szpitala w Laku Zdroju została podjęta w miesiącu sierpnia 2008 r. Wycena nieruchomości został
wykonana dopiero w lutym 2009 r. związku z tym Powiat Kłodzki z niewiadomych powodów
stracił bardzo duŜo czasu. Budynek szpitalny przy ul. Kłodzkiej 30 w Lądku Zdroju, Powiat
Kłodzki sprzedaje juŜ około 4 lat. W czasie największego zainteresowania zakupem
nieruchomości nie było jednak zainteresowania tym budynkiem, czy w takim razie w chwili
obecnej zajdzie się chętny na zakup szpitala w Lądku Zdroju ? Dodatkowo Powiat Kłodzki
znajduje kuriozalne pomysły w kwestii sprzedaŜy nieruchomości w Lądku Zdroju, dotyczy to
decyzji sprzedaŜy szpitalnego garaŜu w oderwaniu od szpitala, który w planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczony jest na funkcję leczniczą.
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Radny Stanisław Skrobotun zapytał ile razy w ciągu dnia wyjeŜdŜa karetka świadcząca pomoc
wieczorowo- nocną, świąteczną oraz wyjazdową ?, czy władze Powiatu Kłodzkiego rozwaŜały
moŜliwość stacjonowania drugiej karetki w Lądku Zdroju ?, dlaczego pracownia rentgenowska
jest w chwili obecnej zamknięta, przecieŜ jest bardzo duŜe zapotrzebowanie na świadczenie
takich usług ? Radny zapytał co ma zrobić osoba, która musi skorzystać z rentgena a nie ma
czym dojechać do innych miejscowości ?
Dyr. Radziejewska wyjaśniła, iŜ obecnie karetka wyjeŜdŜa bardzo często, nikt nie rozwaŜał
jednak kwestii stacjonowania drugiej karetki w Lądku Zdroju bo wcześniej jedna karetka
wystarczała. Pracownia rentgenowska została zamknięta poniewaŜ nie ma kto płacić za
pracownika obsługującego rentgen.
Radny Wiernusz oświadczył, Ŝe moŜe dojść do sytuacji gdzie koszt wyjazdów karetek będzie
większy niŜ zyski z zamknięcia szpitala w Lądku Zdroju.
Sekretarz Miasta i Gminy w Lądku Zdroju- Anna Nawrocka poinformowała, Ŝe coraz
częściej mieszkańcy Lądka Zdroju zwracają z prośbą do pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Ladku Zdroju o udzielenie jakiejkolwiek informacji w kwestii funkcjonowania szpitala. Niestety
Gmina Lądek Zdrój nie moŜe przekazywać Ŝadnych sprawdzonych informacji poniewaŜ
Starostwo Powiatowe w Kłodzku nie informuje nas o podejmowanych przez siebie decyzjach.
Radny Artur Dobrzyński oświadczy, iŜ jego zdaniem naleŜy ubolewać nad tym, iŜ nikt z władz
Powiatu Kłodzkiego nie przybył na sesje rad miejskich w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim.
Wielkim nieporozumieniem są sugestie Powiatu Kłodzkiego aby pacjentów z Lądka Zdroju
przyjmował 23 Wojskowo Szpital Uzdrowiskowy oraz Uzdrowisko Lądek- Długopole. Niestety
takie informacje przekazuje Zarząd Powiatu Kłodzkiego min. Parlamentarzystom z naszego
regionu, min. Piterze oraz Prezydentowi RP. Nikt z decydentów nie bierze pod uwagę faktu, iŜ w
gminach Lądek Zdrój i Stronie Śląskie przebywa co najmniej parę tysięcy kuracjuszy i turystów,
którzy mogą być potencjalnymi pacjentami. Zdarzają się przypadki kiedy to mieszkańcy Lądka
Zdroju wracają sami na piechotę ze Szpitala w Kłodzku, w sytuacji kiedy to nie zostali przyjęci
do szpitala, a wcześniej przywiozła ich tam karetka pogotowia. W Lądku Zdroju jest niestety co
raz więcej osób bezrobotnych, przejazd taksówką z Kłodzka do Lądka Zdroju to koszt około 100
zł, co zrobić jeŜeli chorych nie będzie stać na taki przejazd ? Zdaniem radnego naleŜy jak
najszybciej spotkać się ze Starostą Kłodzkim i uzyskać konkretną odpowiedź co dalej z opieka
medyczną w Lądku Zdroju ?
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy prawo pozwala na to aby pomoc wieczorowo- nocną,
świąteczną i wyjazdową mogła świadczyć karetka pogotowia ?
Radna Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim- Monika Snopkowska stwierdziła, iŜ nadszedł juŜ
czas aby zastanowić się nad wspólnym przygotowaniem doniesienia do Prokuratury w sprawie
podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego w zakresie ochrony
zdrowia w gminach Stronie Śląskie i Lądek Zdrój. Zdaniem radnej władze Powiatu Kłodzkiego
złamały prawo przez niegospodarności oraz przez naraŜenia mieszkańców na utratę zdrowia lub
Ŝycia. W ostatnim okresie zdarzyły się co najmniej trzy przypadki śmierci mieszkańców Stronia
Śląskiego spowodowane zbyt długim oczekiwaniem na przyjazd karetki pogotowia.
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Radny Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim- Ryszard Wiktor wyraził poparcie dla propozycji
radnej Snopkowskiej, zaproponował równieŜ aby przedstawiciele Stronia Śląskiego i Lądka
Zdroju po raz kolejny udali się na sesję Rady Powiatu i jeszcze raz przedstawili argumenty
przemawiający za obroną szpitala. Okazuje się, Ŝe „ludzie umierają na ulicach”, „czy my
jesteśmy w Afganistanie czy trwa wojna ?”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wyraził poparcie dla inicjatywy przedstawionej przez radnych
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.
Burmistrz- Kazimierz Szkudlarek przypomniał, iŜ Gmina Lądek Zdrój juŜ kilkakrotnie
organizowała wyjazdy autokarowe dla mieszkańców gminy w celu wyraŜenia swojego
niezadowolenia z decyzji radnych powiatowych, jednak takie wyjazdy cieszyły się znikomym
zainteresowaniem mieszkańców Lądka Zdroju.
Radny Zbigniew Wiernusz przypomniał, Ŝe lądecki szpital wyremontowało społeczeństwo w
czynie społecznym, a obecnie Powiat Kłodzki chce go sprzedać nie pytając społeczeństwa o
zgodę. W lądeckim szpitalu znajdują się jeszcze pamiątkowe tabliczki z nazwiskami sponsorów
szpitala.
Radna Eleni Mawrudi- Nowak zaproponował aby tabliczki z nazwiskami sponsorów zabrać ze
szpitala i umieścić w innym stosownym miejscu.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, iŜ informacje o wyjazdach na sesję Rady Powiatu były
niewystarczająco rozpropagowane wśród społeczeństwa stąd takie małe zainteresowanie. Radny
popiera stanowisko radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim aby wspólnie jeszcze raz udać się
na sesję Rady Powiatu i wyrazić nasze niezadowolenie z działań radych i Zarządu Powiatu.
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Ryszard Suliński wyraził opinie, iŜ
Ŝadne wyjazdy mieszkańców nie zmienią nastawienia władz Powiatu Kłodzkiego do sprawy
likwidacji szpitala w Lądku Zdroju. Likwidację szpitala w Lądku Zdroju „zawdzięczamy
wielkiej determinacji Starosty Jagódki”.
Zastępca dyrektora oddziału FWP Sp. z o.o. Halina Watras wyraziła opinię, iŜ władze
Powiatu Kłodzkiego zapomniały jaką perełką jest Lądek Zdrój, jak duŜo chorych przyjeŜdŜa do
Lądka po zdrowie. Zaproponowała aby zapytać Zarząd Powiatu Kłodzkiego jaka jest wysokość
oszczędności z tytułu likwidacji szpitala w Lądku Zdroju ?
Radny Dariusz Styczyrz podzielił pogląd, iŜ naleŜy realnie zastanowić się nad przygotowaniem
odpowiedniego wniosku do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez władze
Powiatu Kłodzkiego.
Radny Ryszard Wrona poparł stanowisko radnego Styczyrza, aby jak najszybciej podając
konkretne kroki prawne.
Radny Artur Dobrzyński wyraził pogląd, iŜ działania władz Lądka Zdroju winny iść
dwutorowo tj. naleŜy podając odpowiednie kroki prawne jak równieŜ przedstawić po raz kolejny
nasze argumenty na sesji Rady Powiatu w Kłodzku.
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Radna Monika Miszczyńska zapytała, czy pomocy wieczorowo- nocnej nie mogłoby świadczy
Uzdrowisko Lądek- Długopole ?
Dyr. Serwa wyjaśnił, iŜ na świadczenie takich usług przez Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A.
nie pozwalają przepisy prawa, a w szczególności statut uzdrowiska.
Radna Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim- Monika Snopkowska wyraziła opinię, iŜ
zapomniano podczas dyskusji o problemie nocnych dyŜurów aptek. Decyzją Starosty Kłodzkiego
apteki z terenu gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój nie prowadzą niestety sprzedaŜy leków po
godz. 18:00.
Burmistrza Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ wysłał w tej sprawie protest do Starosty
Kłodzkiego. Niestety do chwili obecnej nie otrzymał Ŝadnej odpowiedzi. Burmistrz
poinformował, iŜ będzie zachęcał mieszkańców Lądka Zdroju aby wysyłali własne protesty w tej
sprawie.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, iŜ zgodnie z jego wyliczeniami na miesięczne
świadczenie pomocy wieczorowo- nocnej, świątecznej i wyjazdowej na terenie Lądka Zdroju
brakuje około 10 tyś. zł. Swoje obliczenia oparł na informacjach dyr. Radziejewskiej. Radny
zakomunikował, iŜ na terenie Gminy Lądek Zdrój mieszkają osoby, który chętnie będą
wspomagać finansowo taką działalność, jeŜeli tylko będzie zlokalizowana na terenie naszej
gminy.
Radna Monika Miszczyńska poinformowała, iŜ jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, poniewaŜ
kaŜdy z mieszkańców płaci comiesięczne wysokie składki zdrowotne, które winny zapewnić nam
odpowiednie finansowanie usług medycznych.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela wyjaśniła, iŜ
obecnie jedyną dochodową działalnością w ochronie zdrowia jest prowadzenie POZ.
Comiesięcznie NFZ na taką działalność na terenie Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego przeznacza
miesięcznie około 170 tyś. zł.
Radny Grzegorz Wysłobocki zadał pytanie czy radni Rady Powiatu decydując się na likwidację
szpitala w Lądku Zdroju byli poinformowani o skutkach swoich działań ?
Radny Rady Powiatu Wiesław Sadowski wyjaśnił, iŜ część radnych przy podejmowaniu
decyzji o likwidacji działała pod presją Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Zarząd Powiaty przyjął do
realizacji pewien cel i wszystkimi dostępnymi środkami go realizował.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wniosek dotyczący poparcia działań
Burmistrza Kazimierza Szkudlarka, polegających na przygotowaniu doniesienia do Prokuratury o
moŜliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, Rada poparła wniosek. Na sali obrad podczas
głosowania nie byli obecni radni: Kazimierz Kubisiak, Mateusz Kurdziel, Eleni MawrudiNowak, Krzysztof Śliwowski, Ryszard Wrona.
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W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do godz.
12:30.
Ad. pkt 5. informacja dotycząca nabycia przez dotychczasowego dzierŜawcę nieruchomości
gruntowych- wyciągu narciarskiego w Lądku Zdroju.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wznowił obrady po przerwie, powitał przybyłego na sesję
Artura Kołodzieja – dzierŜawcę terenu wyciągu narciarskiego w Lądku Zdroju.
W związku z przybyciem na sale obrad Artura Kołodzieja, przewodniczący zgłosił wniosek, aby
przejść do pkt 5 porządku obrad- informacja dotycząca nabycia przez dotychczasowego
dzierŜawcę nieruchomości gruntowych- wyciągu narciarskiego w Lądku Zdroju, a po tym pkt
powrócić do pkt 4- podjęcie uchwał.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, Rada poparła wniosek. Na sali obrad podczas
głosowania nie byli obecni radni: Artur Dobrzyński, Kazimierz Kubisiak, Mateusz Kurdziel,
Eleni Mawrudi- Nowak, Krzysztof Śliwowski.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o zabranie głosu dzierŜawcę wyciągu narciarskiego –
Artura Kołodzieja.
Artur Kołodziej przypomniał, iŜ jakiś czas temu złoŜył Burmistrzowi Lądka Zdroju propozycję
kupna dzierŜawionego przez siebie terenu. W związku z tym Burmistrz rozpoczął procedurę
sprzedaŜy, został przygotowany odpowiedni operat szacunkowy, który określa wartość
dzierŜawionej nieruchomości na kwotę 1 650 000,00 zł. Artur Kołodziej poinformował, iŜ nie
jest w stanie zapłacić takiej kwoty. DzierŜawca przyznał, iŜ wartość dzierŜawionej przez siebie
nieruchomości szacował na kwotę duŜo mniejszą. W związku z powyŜszym chciałby pozostać
przy długoletniej umowie dzierŜawy, bo dobrze zabezpiecza ona jego interesy. DzierŜawiony
teren wymaga jeszcze duŜych inwestycji, dlatego zapłata takiej kwoty zablokowałaby wszelkie
inwestycje i tym samym rozwój wyciągu narciarskiego w Lądku Zdroju na kilka lat.
Artur Kołodziej poinformował, iŜ na terenie wyciągu narciarskiego istnieje duŜy problem z
utrzymaniem pokrywy śnieŜnej przez odpowiednio długi czas oraz kolejny duŜy problem z
pozyskaniem wystarczającej ilości wody potrzebnej do naśnieŜania.
DzierŜawca prosił o pomoc w odśnieŜaniu i remoncie drogi dojazdowej do wyciągu,
wybudowaniu parkingów w najbliŜszej okolicy, a takŜe wylesieniu terenu potrzebnego do
powiększenia wyciągu narciarskiego. Poinformował, iŜ rozwaŜa w najbliŜszym czasie
wybudowanie kolejki gondolowej na szczyt Trojaka, a takŜe wybudowanie baru, restauracji,
wypoŜyczalni nart oraz profesjonalnego zaplecza.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe problem z dogą dojazdową jest znany juŜ
od kilku lat. Obecnie Gmina Lądek Zdrój przygotowuje się do zmiany organizacji ruchu w
rejonie wyciągu narciarskiego. W związku z deklaracją Artura Kołodzieja, Gmina Lądek Zdrój
wydatkowała juŜ kilkadziesiąt tyś. zł min. na prace geodezyjne. Burmistrz wyraził opinię, iŜ cena
15 zł za m² nie jest wygórowana.
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Artur Kołodziej poinformował, iŜ spodziewał się ceny 5 zł za m². Wyraził opinię, iŜ terenu
wyciągu nie moŜna przeznaczyć na inny cel.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela
poinformowała, iŜ prawo nie pozwala na zmianę ceny. Nie zgodziła się ze stwierdzeniem, iŜ cena
za wyciąg nieruchomości jest za wysoka. Pomoc przy wylesieniu terenu jest moŜliwa tylko na
etapie przygotowywania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniała, iŜ
prawo pozwala tylko na to aby cenę sprzedaŜy rozłoŜyć na raty, na okres maksymalnie 10 lat.
Artur Kołodziej oświadczył, iŜ nie znał prawnej moŜliwości rozłoŜenia ceny sprzedaŜy na raty.
Oświadczył, Ŝe w związku z tym musi przemyśleć taką moŜliwość.
Ad. pkt 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący komisji poinformował o
wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w sprawie przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował o przygotowanych poprawkach do projektu
uchwały i poprosił Skarbnika Miasta i Gminy- Joannę Słoniewską o przedstawienie poprawek.
Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska przedstawiła wszystkie oprawki do
rozpatrywanego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie przedstawione poprawki.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada uchwaliła poprawki do uchwały. W trakcie
głosowania na sali obrad nie byli obecni radni: Mateusza Kurdziela oraz Eleni Mawrudi- Nowak.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/207/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie byli obecni radni:
Eleni Mawrudi- Nowak oraz Krzysztofa Śliwowskiego
b) Zmiany uchwały nr XVII/215/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia
2003 r., w sprawie utworzenia StraŜy Miejskiej,
Przewodniczący Leszek Pazdyk jako Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował o
wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję Statutową o przedstawionym projekcie uchwały.
Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały.
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Radny Artur Dobrzyński zapytał kiedy planowane jest zatrudnienie czwartego straŜnika
miejskiego ?
Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska poinformowała, iŜ procedura związana z
zatrudnieniem kolejnego straŜnika miejskiego moŜe rozpocząć się najwcześniej po wejściu w
Ŝycie przedstawionego projektu uchwały tj. za około 3 miesiące. Dodatkowo naleŜy mieć na
uwadze fakt, iŜ w chwili obecnej w budŜecie na bieŜący rok nie ma wystarczających środków
finansowych aby zatrudnić czwartego straŜnika miejskiego.
W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, Rada
uchwaliła uchwałę nr XXIX/208/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie
głosowania na sali obrad nie było radnego Krzysztofa Śliwowskiego.
c) Przyznania stypendiów.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu- Ireneusza Rakoczego o przedstawienie nazwisk stypendystów. Przewodniczący komisji
poinformował, iŜ Komisja Edukacji proponuje przyznanie stypendium artystycznego- Katarzynie
Kornek, stypendium sportowego- Adzie Jończyk oraz Adrianowi Dugiel, brak stypendiów
naukowych. Komisja proponuje przyznanie stypendiów w wysokości 100 zł miesięcznie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił radnych o uzupełnienie projektu uchwały o informacje
przekazane przez Przewodniczącego Komisji Edukacji. Zapytał czy radni mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/209/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie było radnego
Krzysztofa Śliwowskiego.
e) Zmiany uchwały nr XXIX/335/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia
2004 r., w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek Zdrój.
Przewodniczący Leszek Pazdyk na prośbę Burmistrza Kazimierza Szkudlarka poddał pod
głosowanie wniosek o przejście do rozpatrywania kolejnego projektu uchwały, zapisanego w
porządku obrad w części 4 jako lit. e- zmiana uchwały w sprawie polityki podatkowej w Gminie
Lądek Zdrój, a w dalszej kolejności powrót do rozpatrywania uchwały z pkt 4 lit. d- uchwalenia
gminnego programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie
poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych
wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój” oraz przyznania dotacji budŜetowej Niepublicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Marianny Orańskiej.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska przyjęła wniosek. W trakcie
głosowania na sali obrad nie było radnego Krzysztofa Śliwowskiego.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o wyraŜenie o opinię na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący
komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w
sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/210/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny:
Mateusz Kurdziel.
e¹) Dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Leszek Pazdyk na prośbę Burmistrza Kazimierza Szkudlarka poddał pod
głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad przez wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej
kolejnego projektu w sprawie zamian w budŜecie miasta i gminy na 2009 r., oznaczony jaki pkt 4
lit e¹.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o przedstawienie uzasadnienia dla proponowanej
zmiany Skarbnika Miasta i Gminy- Joannę Słoniewską.
Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska poinformowała, iŜ w związku z pilną potrzebą
podjęcia na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie gminnego programu
profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez budowanie i
propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców
Gminy Lądek Zdrój” oraz przyznania dotacji budŜetowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej im. Marianny Orańskiej jak równieŜ koniecznością szybkiego podpisania umowy z
w/w podmiotem i przekazania mu środków finansowych w formie dotacji budŜetowej, naleŜy
inaczej zaklasyfikować środki na ten cel. W związku z tym, iŜ środki finansowe przeznaczone na
ten cel w budŜecie miasta i gminy, są obecnie inaczej zaklasyfikowane tj.: jako zakupy, a nie jako
dotacja, naleŜy dokonać zmiany w klasyfikacji budŜetowej i „przerzucić” środki finansowe na
dotację.
W związku z brakiem pytań przewodniczący poddał pod glosowanie zaproponowaną zmianę
porządku obrad. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska przyjęła wniosek. W
trakcie głosowania na sali obrad nie było radnego Mateusza Kurdziela.
Przewodniczący Leszek Pazdyk przystąpił do rozpatrywania przyjętego do porządku obrad
projektu uchwały. Zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały. W
związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/211/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny:
Mateusz Kurdziel.
f) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 256/15).
Przewodniczący Leszek Pazdyk rozpoczął dyskusję, zapytał o opinie na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego- Kazimierza Kubisiaka. Przewodniczący
komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję w sprawie wszystkich
przedstawionych projektów uchwał zapisanych w porządku obrad w pkt 4 lit f-y.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionych projektów
uchwał. W związku z brakiem pytań, przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie
przedstawione projekty uchwał.
W wyniku głosowania nad uchwałą oznaczoną w porządku obrad w pkt 4 lt f, przy 14 głosach
„za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/212/09, która stanowi załącznik do protokołu z
sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof Śliwowski.
g) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 384).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/213/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
h) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 349/27),
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/214/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
i) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 348/7).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/215/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
j) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości (działka gruntu nr 348/79).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/216/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
k) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości (działka gruntu nr 288 i 289).

18

W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/217/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
l) WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części nieruchomości (działka gruntu nr 348/79).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/218/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
m) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 75 o pow. 0,21
ha połoŜnej w obrębie wsi Kąty Bystrzyckie.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/219/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
n) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 3 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 82/1 o pow. 0,30
ha połoŜnej w obrębie wsi Skrzynka.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/220/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
o) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 211/1 o pow. 0,21
ha połoŜnej w obrębie wsi Skrzynka.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/221/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
p) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 242/3 o pow.
1,6231 ha połoŜnej w obrębie Nowego Zdroju (Lądek Zdrój).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/222/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
r) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 3 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 85/2 o pow. 1,58
ha połoŜnej w obrębie wsi Kąty Bystrzyckie.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/223/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
s) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 8 o pow. 0,05 ha
połoŜnej w obrębie Stary Zdrój (Lądek Zdrój).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/224/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
t) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 8 o pow. 1,20 ha
połoŜnej w obrębie Stary Zdrój (Lądek Zdrój).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/225/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
u) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 285/2 o pow.
0,0175 ha połoŜnej w obrębie Stare Miasto (Lądek Zdrój),
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/226/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
w) WyraŜenia zgody na dalsze wydzierŜawienie na okres 3 roku w trybie bezprzetargowym,
działki zapisanej w ewidencji gruntów jako dz. nr 94 o pow. 0,48 ha połoŜnej w obrębie
wsi Kąty Bystrzyckie.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/227/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny
Krzysztof Śliwowski.
y)

WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości i oddanie w uŜytkowanie wieczyste części
terenu (działka nr 290).

W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” oraz 1 głosie „wytrzymującym się”, Rada Miejska
uchwaliła uchwałę nr XXIX/228/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie
głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof Śliwowski.
zd) Zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Radochów 2009-2015”
Przewodniczący Leszek Pazdyk na prośbę Burmistrza Kazimierza Szkudlarka poddał pod
głosowanie wniosek o przejście do rozpatrywania kolejnego projektu uchwały, zapisanego w
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porządku obrad w części 4 jako lit. zd- w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości
Radochów 2009-2015”, a w dalszej kolejności powrót do rozpatrywania projektu uchwały z pkt 4
lit. z- w sprawie przyjęcia zaleceń pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli realizacji zadania
rewitalizacja 24 kamienic na lądeckim rynku.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska przyjęła wniosek. W trakcie
głosowania na sali obrad nie było radnego Krzysztofa Śliwowskiego.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ Ŝadna z komisji Rady Miejskiej nie
zajmowała się wcześniej przedstawionym projektem uchwały z powodu braku merytorycznie
właściwej komisji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie przedstawione projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/229/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny: Krzysztof Śliwowski.
d) Uchwalenia gminnego programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Rak szyjki macicyprzeciwdziałanie poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań
higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój” oraz
przyznania dotacji budŜetowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im.
Marianny Orańskiej.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinie na temat projektu uchwały Przewodniczącą
Komisji uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki- Eleni Mawrudi- Nowak. Przewodnicząca komisji
poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/230/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
y¹) Uchylenia uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Leszek Pazdyk na prośbę Burmistrza Kazimierza Szkudlarka poddał pod
głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad przez wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej
kolejnego projektu w sprawie uchylenia zamian w budŜecie miasta i gminy na 2009 r., oznaczony
jaki pkt 4 lit d¹.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o przedstawienie uzasadnienia dla przyjęcia
proponowanej uchwały Skarbnika Miasta i Gminy- Joannę Słoniewską.
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Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska poinformowała, iŜ projekt rozpatrywanej
uchwały wiąŜe się nierozerwalnie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu
profilaktyczno- edukacyjnego pn.: rak szyjki macicy.
Wcześniej przyjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie zmian w budŜecie miasta i gminy na
rok 2009 dotyczyła „przerzucenia” środków finansowych z zakupów na dotację, w związku z
realizacją programu. Okazało się jednak, iŜ przyjęcie tej uchwały było bezprzedmiotowe,
poniewaŜ realizacja programu będzie polegać na zakupieniu przez Gminę Lądek Zdrój
odpowiednich szczepionek i przekazanie ich wybranemu zakładowi opieki zdrowotnej, a nie na
przyznaniu dotacji na zakup. Dlatego teŜ naleŜy uchylić poprzednia uchwałę w sprawie zmian w
budŜecie i tym samym powrócić do pierwotnego zapisu, który pozwala na zakup odpowiednich
szczepionek.
W związku z brakiem pytań przewodniczący poddał pod glosowanie zaproponowaną zmianę
porządku obrad. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska przyjęła wniosek. W
trakcie głosowania na sali obrad nie było radnego Mateusza Kurdziela.
Przewodniczący Leszek Pazdyk przystąpił do rozpatrywania przyjętego do porządku obrad
projektu uchwały. Zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały. W
związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/231/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny
Mateusz Kurdziel.
y²) Uchylenia uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.:
„Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez budowanie i propagowanie właściwych
zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój”
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinie na temat projektu uchwały Przewodniczącą
Komisji uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki- Eleni Mawrudi- Nowak. Przewodnicząca komisji
poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił Skarbnika Miasta i Gminy- Joannę Słoniewską o
przedstawienia uzasadnienia projektu uchwały.
Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska poinformowała, iŜ zgodnie z treścią art. 55 ust. 1
pkt 1 i ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednostka samorządu terytorialnego moŜe
przyznać dotację dla zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem min. na realizację zadań w zakresie
zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia. W
związku z tym, iŜ nie znalazł się Ŝaden publiczny zakład opieki zdrowotnej naleŜy zmienić
projekt proponowanej uchwały przez wykreślenie fragmentów dotyczący przyznania dotacji. W
związku z powyŜszym cały program będzie realizowany przez niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej po wcześniejszym przeprowadzeniu konkursu na realizację zadania.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione
poprawki.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła poprawki do uchwały. W
trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof Śliwowski.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/232/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
y³) Uchwalenia gminnego programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Rak szyjki macicyprzeciwdziałanie poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań
higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój”XXIX/233/09
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczącą
Komisji uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki- Eleni Mawrudi- Nowak. Przewodnicząca komisji
poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony
projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/233/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
z) Przyjęcie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli realizacji zadania
rewitalizacja 24 kamienic na lądeckim rynku.
Przewodniczący Leszek Pazdyk otworzył dyskusję, poinformował, iŜ radny Ryszard Wrona
przedłoŜył na piśmie szczegółowe pytania skierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie przeprowadzonej kontroli. Przewodniczący zapytał dlaczego tak szczegółowe pytania
zostały przedłoŜone dopiero po zakończeniu kontroli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz poinformował, iŜ zapoznał się z
przedstawionymi pytaniami i moŜe stwierdzić, iŜ tylko na część pytań Komisja Rewizyjna moŜe
udzielić odpowiedzi, pozostała część pytań zdaniem przewodniczącego winna zostać skierowana
do Burmistrza.
Radny Ryszard Wrona wyraził opinię, iŜ moŜna mówić o zastrzeŜeniach co do rzetelności
przeprowadzonej kontroli. Dlaczego II etap kontroli trwał tak długo ?

23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz wyjaśnił, iŜ rzeczywiści II etap kontroli
przedłuŜył się z powodu przedkładania dodatkowych pytań przez Komisję Rewizyjną na ręce
Burmistrza Lądka Zdroju. Przewodniczący nie zgodził się ze stwierdzeniem, iŜ kontrola została
przeprowadzona nierzetelnie. Zespół kontrolujący poświecił wiele godzin czasu prywatnego aby
dogłębnie przeanalizować wszystkie dokumenty powstałe w czasie realizacji zadania. Cała
dokumentacja jest dostępna do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, kontrola wspomnianego
zadania to była Ŝmudna i wielomiesięczna praca. Dyrektor ZBK na pisemną prośbę zespołu
kontrolującego przygotował potrzebą dokumentację aby przeprowadzić rzetelnie kontrolę w I
etapie. Kontrola w ZBK trwał wystarczająco długo aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje,
nie było wiec powodu aby sztucznie przedłuŜać tę kontrole w ZBK.
Radny Zbigniew Wiernusz zadał pytani radnemu Wronie czy chce otrzymać na przedstawione
pytania pisemne odpowiedzi ?
Radny Ryszard Wrona zdecydowanie potwierdził, iŜ oczekuje pisemnych odpowiedzi na swoje
pytania.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ nie podda przedstawionego projektu uchwały
pod głosowanie, dopóki nie zostaną udzielone odpowiedzi na pytania radnego Wrony. Zdaniem
przewodniczącego pytania radnego Wrony moŜna uznać za wniosek o wstrzymanie głosowania
nad uchwałą.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek oświadczył, iŜ wszystkie kwestie związane z
przeprowadzeniem kontroli jak równieŜ z przyjęciem ewentualnych wniosków pokontrolnych
reguluje szczegółowo Regulamin Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z powyŜszymi zapisami, jeŜeli
po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, iŜ wystąpiły jakieś
nieprawidłowości formułuje wnioski pokontrolne zawarte w protokole z przeprowadzonej
kontroli. Następnie Rada Miejska dyskutuje nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie
przyjęcia wniosków pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz przypomniał, iŜ protokół z
przeprowadzonej kontroli został przygotowany wraz z zawartymi wnioskami pokontrolnymi.
Przewodniczący przypomniał równieŜ, iŜ cała Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół
i wnioski pokontrolne (5 głosów „za”). Przewodniczący poinformował, iŜ konsultował się w
kwestii udzielenia dodatkowych wyjaśnień z prawnikiem UMiG. W chwili obecnej nie ma
Ŝadnych moŜliwości prawnych aby zmienić przyjęty przez Komisję Rewizyjną protokół
pokontrolny przez zamieszczenie w nim dodatkowych informacji, o co wnosi radny Wrona. W
chwili obecnej Rada Miejska ma dyskutować nad przejęciem projektu uchwały wraz z
zaproponowanymi wnioskami pokontrolnymi.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, iŜ jego zdaniem z protokołu pokontrolnego nic nie wynika.
Tylko 3 osoby z zespołu pokontrolnego były wtajemniczone w „cała sprawę”. Głosowanie nad
projektem uchwały powinno zostać przesunięte do czasu udzielenia wyczerpujących odpowiedzi
na zadane pytania przez radnego Wronę. Radny Zgłosił wniosek formalny w sprawie wykreślenie
z porządku obrad uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli
realizacji zadania rewitalizacja 24 kamienic na lądeckim rynku.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, iŜ kontrola wynikła z przyjętego przez Radę
Miejską planu kontroli na rok 2008. Zgodnie z przyjętą uchwałą kontrola winna dotyczyć całego
zadnia, a nie być dzielona na poszczególne etapy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz oświadczył, iŜ I etap kontroli
przeprowadzony był na wniosek mieszkańców, dopiero II etap kontroli przeprowadzony był
zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela
przypomniała, iŜ Rada Miejska dokładnie określiła zakres kontroli, jako wyznacznik działań
Komisji Rewizyjnej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, iŜ plan pracy Komisji Rewizyjnej dokładnie
precyzuje zakres kontroli, której wynikiem jest przygotowany protokół pokontrolny i stosowny
projekt uchwały. Regulamin Komisji Rewizyjnej nie przewiduje etapowania kontroli,
przedmiotem kontroli winno być całe zadanie, a nie realizacja zdania przez poszczególne
jednostki. Zdaniem Burmistrza przez podział zleconej kontroli na II etapy zagubiła się zasada
obiektywizmu, która wina przyświecać zespołowi kontrolnemu. KaŜda kontrola musi znaleźć
dopowiedzi na postawione pytania, a nie szukać uzasadnienia dla przyjętych wcześniej tez.
Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu I etapy kontroli w ZBK przyjęła pewne tezy jako wynik
kontroli, w związku z tym II etap kontroli był juŜ tylko potrzebny dla udowodnienia przyjętych
wyników i potwierdzenia, iŜ to ZBK jest „kozłem ofiarnym” zadania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz oświadczył, iŜ w wyniku
przeprowadzonej wcześniej konsultacji prawnej moŜe stwierdzić, iŜ istnieje moŜliwość podziału
kontroli na etapy. Nie jest prawdą jakoby I etap kontroli trwał tylko 1,5 godz., zespól kontrolny
rzetelnie, wcześniej przygotował się do przeprowadzonej kontroli, która była bardzo obszerna.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał jako to się stało, iŜ w I etapie kontroli zespół
kontrolny nie wnioskował o przygotowanie i dostarczenie jakichkolwiek dokumentów przez
Gminę Lądek Zdrój.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz oświadczył, iŜ zespół kontrolny
wnioskował o dostarczenie dokumentów potrzebnych dla rzetelnego przeprowadzenia kontroli.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek oświadczył, iŜ jego zdaniem informacja o przeanalizowanych
przez zespół kontrolny dokumentach w trakcie kontroli, winna znaleźć się w protokole
pokontrolnym. Burmistrz zapytał równieŜ jakie dokumenty dotyczące ZBK przeanalizował
zespól kontrolny podczas przeprowadzania kontroli ?
Dyr. Bober przeczytał pismo jakie zespół kontrolny wystosował do ZBK w sprawie zakresu
planowanej kontroli w ZBK, w którym znalazła się wzmianka dotycząca prośby o przygotowanie
odpowiednich dokumentów źródłowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz potwierdził, iŜ zakres kontroli
przeprowadzony w ZBK, pokrywał się z treścią pisma skierowanego do ZBK, które przed
chwilą zacytował dyr. Bober.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyraził opinię, iŜ z dokumentów, o które poprosił zespól
kontrolny nie moŜna niestety prześledzić historii zadania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz zgodził się ze stwierdzeniem
Burmistrza, ale podkreślił, iŜ dokumenty, o które prosił zespół kontrolny dotyczyły tylko
działalności ZBK.
Radny Czesław Korobij oświadczył, iŜ taki zakres kontroli został zlecony przez Radę Miejską.
Radny Ryszard Wrona oświadczył, iŜ ma zastrzeŜenia do pracy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. JeŜeli kontrola został przeprowadzona dokładnie i rzetelnie, to bez problemu winien
otrzymać odpowiedzi na przedstawione przez siebie pytania. JeŜeli „jest tak dobrze”, to dlaczego
mieszkańcy noszą się zamiarem wystawienia do UMiG w Lądku Zdroju z wnioskami o wypłatę
odszkodowań ? Dlaczego Komisja Rewizyjna nie wskazała osób winnym popełnionych
zaniedbań ?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz wyjaśnił, iŜ na wiele z pytań radnego
Wrony odpowiedzi zostały juŜ udzielone w pismach kierowanych do Burmistrza.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyraził pogląd, iŜ kontrola Komisji Rewizyjnej
skoncentrowała się właśnie na szukaniu winnych zaniedbań. Przygotowany protokół zawiera
róŜne tezy, nie zawsze zaniedbania, o których mówi protokół miały rzeczywiście miejsce.
Komisja Rewizyjna wnioskuje aby Gmina Lądek Zdrój jak najszybciej wystąpiła do sądu
przeciwko wykonawcy robót- INTEGER S.A. Mówiąc jednoczenie głośno o zaniedbaniach z
naszej strony, dostarczamy argumentów wykonawcy robót do obrony przeciwko naszym
roszczeniom. Komisja Rewizyjna po długiej kontroli stwierdziła jedynie, iŜ przyczyną wszelkich
zaniedbań są nieporadne poczynania Gminy Lądek Zdrój.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela
przypomniała, iŜ zadanie było wcześniej bardzo dokładnie kontrolowane przez NIK. Naczelnik
nie zgodziła, się ze stwierdzeniem zawartym w protokole pokontrolnym, iŜ wykonawca prac
budowlanych nie mógł przewidzieć koniecznego zakresu prac to wykonania. INTEGER S.A.
jako profesjonalista mógł i powinien przewidzieć, iŜ na obiektach zabytkowych zakres robót
moŜe być większy o około 30 % od planowanego wcześniej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zacytował pkt 25 ze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, przygotowanej dla potrzeb wybory wykonawcy prac na remontowanych
kamienicach, z którego wynika, iŜ to wykonawca prac winien obejrzeć miejsce robót i
przewidzieć cały zakres prac koniecznych do wykonania. Zdaniem Burmistrza INTEGER S.A
zrealizował tylko „łatwiejszą do wykonania” część prac. Źle się stało, iŜ kontrola kupiła się na
szukaniu osób winnych tylko wśród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.
Obowiązujący stan prawny wyraźnie określa zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.
Celem wykonania zadań własnych gminy została powołany ZBK. To właśnie ZBK zarządza
nieruchomościami gminnymi oraz wykonuje niezbędne remonty tych nieruchomości. Dlatego
zdaniem burmistrza to ZBK ma największą wiedzę o stanie technicznym kamienic na rynku.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz stwierdził, iŜ polemika na temat
zadania w chwili obecnej jest niepotrzebna, poniewaŜ Moza na ten temat rozmawiać jeszcze parę
godzin. W ocenie Komisji Rewizyjnej zlecona kontrola została przeprowadzona rzetelnie.
MoŜna się z takim stwierdzeniem zgodzić bądź nie. Przewodniczący podkreślił, iŜ „nie jest
zwolennikiem grania na emocjach mieszkańców” To Rada Miejska winna zdecydować co dalej
stanie z wynikami kontroli. Przewodniczący podkreślił, iŜ jego zdaniem co naturalne
przygotowany protokół pokontrolny jest subiektywny bo przedstawia punkt widzenia kilu osób z
zespołu kontrolnego.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyraził pogląd, iŜ słysząc o tym, Ŝe protokół pokontrolny jest
subiektywny, moŜna przyjąć, iŜ cała kontrola jest przeprowadzona nierzetelnie.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy jest moŜliwość zmiany protokołu pokontrolnego przez
dopisanie o niego pewnych informacji, o co wnioskował w swoim piśmie radny Wrona ?
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz poinformował, iŜ nie ma moŜliwości
prawnej aby w chwili obecnej zmienić protokół pokontrolny. To Komisja Rewizyjna jest
„gospodarzem” protokołu pokontrolnego. Protokół został jednomyślnie przyjęty przez członków
komisji, w chwili obecnie Rada Miejska wina zastanowić się nad przyjęciem bądź odrzuceniem
projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz stwierdził, iŜ w związku z tym, iŜ za
wyniki kontroli odpowiadają poszczególne osoby nie moŜna więc przyjąć aby protokół miał
charakter obiektywny, jest to niemoŜliwe. MoŜna jednak stwierdzić, iŜ przygotowany protokół
pokontrolny ma charakter „subiektywno- obiektywny”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek podkreślił kolejny raz, iŜ zapis w protokole pokontrolnym o
tym, iŜ to Gmina Lądek Zdrój ponosi odpowiedzialność za zaniedbania, daje argument
wykonawcy robót- INTEGER S.A. w przyszłych sporze sądowym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz zgodził się ze stwierdzeniem
Burmistrza Lądka Zdroju.
Radny Ryszard Wrona zaproponował aby upublicznić wszystkie informacje w sprawie
przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, iŜ mieszkańcy zostali juŜ poinformowani o tym, iŜ moŜna
zgłaszać się z roszczeniami wobec Gminy Lądek Zdrój. O takiej moŜliwości mieszkańcy zostali
poinformowani przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Protokół pokontrolny nie wskazał jednak
osób odpowiedzialnych za zaniedbania.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy w chwili obecnej moŜe prosić o udzielenie odpowiedzi na
zadane pytania.
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz, iŜ w trakcie trwania dyskusji nad
przyjęciem uchwały, kaŜdy z radnych moŜe prosić o udzielenie odpowiedzi na zadane przez
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siebie pytania. Pytania mogą być kierowane do Burmistrza Lądka Zdroju jak równieŜ do
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Mirosław Babiak zaproponował aby na pytania radnego Wrony odpowiedział
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe jest w stanie
odpowiedzieć tylko na cześć pytań zawartych w piśmie radnego Wrony.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad i
wykreślenie pkt z)- przyjęcie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli realizacji
zadania rewitalizacja 24 kamienic na lądeckim rynku.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących
się” Rada Miejska odrzuciła wniosek.
W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof Śliwowski.
Radna Monika Miszczyńska zapytała co miała na myśli Komisja Rewizyjna zapisując w
projekcie uchwały zdanie „poprawić współpracę z ZBK” ?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz poinformował, iŜ zapis w projekcie
uchwały dotyczy poprawy sposobu finansowania jednostki podległej a takŜe kontaktów
interpersonalnych między pracownikami ZBK i UMiG- u.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, iŜ ma podobne wątpliwości. do radnej W jaki
sposób ma być rozliczany z wykonania tak sformułowanych zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz
sporne zapisy projektu uchwały.

zaproponował aby doprecyzować

Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił przerwę trwająca 20 min. do godz. 16:30.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wznowił obrady po przerwie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz zaproponował aby w formie
autopoprawki zmienić zapis § 1 ust. 2 pkt 2 , który winien brzmieć: „w zakresie terminowego
przekazywania środków finansowych na realizację powierzonych zadań zabezpieczonych w
budŜecie gminy”.
Dyr. Bober stwierdził, iŜ nie przypomina sobie aby Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju
kiedykolwiek nieterminowo przekazywał środki na realizację zadań.
Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska stwierdziła, iŜ nie ma Ŝadnych opóźnień w
przekazywaniu środków finansowych.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz zaproponował aby w takim razie
wykreślić cały § 1 pkt 2 projektu uchwały, nowy § 1 ust. 2 pkt 2 otrzyma brzmienie: „ zleca się
zaostrzyć kontrolę powierzonych zadań ZBK”.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy Gmina Lądek Zdrój zabezpieczyła juŜ odpowiednie kwoty
na roszczenia mieszkańców dotyczących wypłaty odszkodowań ?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz zaproponował aby w formie
autopoprawki zmienić zapis § 1 ust. 2 pkt 4, który w przypadku przyjęcia wcześniej
zaproponowanych poprawek będzie oznaczony jako §1 ust.2 pkt 3 otrzyma brzmienie: „zaleca się
przekazanie poszkodowanym mieszkańcom informacji o moŜliwości zgłaszania roszczeń w
zakresie zmagazynowanego majątku ruchomego najemców”.
Rady Zbigniew Wiernusz poinformował, iŜ w dniu 19 lutego 2009 r. otrzymał odpowiedź na
swoje pismo skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Z treści pisma wynika, iŜ istnieje
moŜliwość dochodzenia odszkodowania przez osoby poszkodowane, warunkiem jest jednak
wystąpienie konkretnej, wyliczalnej szkody.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, iŜ pierwsza osoba wróciła juŜ do swojego mieszkania.
Rady prosi aby osoby powracające otrzymywały informację o moŜliwości otrzymania
odszkodowania najpóźniej w chwili odbierania przez zainteresowane osoby swojego mienia
ruchomego.
Radna Eleni Mawrudi- Nowak zapytała czy osoby powracające do swoich mieszkań
potwierdzają odbiór swoich rzeczy podpisując odpowiedni protokół ?
Radna Monika Miszczyńska zgłosiła wniosek formalny o zakończeniu dyskusji w sprawie
treści uchwały.
Przewodniczący
Miszczyńskiej.

Leszek Pazdyk poddał

pod głosowanie wniosek formalny radnej

W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymujących się” Rada Miejska
przyjęła wniosek . W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof
Śliwowski.
Przewodniczący Leszek Pazdyk odczytał wszystkie autopoprawki wniesione do projektu
uchwały przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
przyjęła poprawki do projektu uchwały. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny radny
Krzysztof Śliwowski.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z
poprawkami.
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W wyniku głosowania przy 6 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymujących
się” Rada Miejska nie uchwaliła uchwały. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski.
Radny Artur Dobrzyński wyjaśnił, iŜ głosował przeciw uchwaleniu uchwały poniewaŜ nie
zgadzał się z treścią przygotowanego protokołu pokontrolnego. ZauwaŜył, iŜ wykwaterowani
mieszkańcy rynku nie zostali skierowani do mieszkań zastępczych o odpowiednich standardach i
tym ludziom winna jest pomoc.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela wyjaśniła, iŜ
za harmonogram wykwaterowań mieszkańców z rynku odpowiedzialna jest INTEGER S.A.
Wykwaterowania miały być wykonywane rotacyjnie, nie więcej niŜ 3-4 rodziny równocześnie.
Gdyby takie załoŜenia zostały zrealizowane nie mielibyśmy Ŝadnych problemów. Decyzja o
wypłacie przez Gminę Lądek Zdrój jakikolwiek odszkodowania, musi być poprzedzona
posiadaniem odpowiedniej podstawy do takiego działania. Brak uzasadnienia do wypłaty
odszkodowań byłoby naruszeniem ustawy o finansach publicznych.
za) Ustalenie zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący Leszek Pazdyk rozpoczął dyskusję, zapytał o opinie na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego- Kazimierza Kubisiaka. Przewodniczący
komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję w sprawie przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy proponowane obniŜki czynszu z tytułu tzw. „ciemnej
kuchni” określone są na takim samym poziomie jak dotychczas ?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela wyjaśniła, iŜ
wysokość wszystkich obniŜek czynszu nie uległa zmianie.
Radny Kazimierz Kubisiak zaproponował aby treść przyjętej uchwały znalazła się w „Debatach
Lądeckich”
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela wyjaśniła, iŜ
taka publikacja będzie moŜliwa dopiero po wejściu w Ŝycia uchwalonej uchwały.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Leszek Pazdyk zakończył dyskusję i
poddał pod głosowanie cały projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXIX/234/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie był obecny
radny Krzysztof Śliwowski oraz Eleni Mawrudi- Nowak.
zb)

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Lądek Zdrój.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk rozpoczął dyskusję, zapytał o opinię na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego- Kazimierza Kubisiaka. Przewodniczący
komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję w sprawie przedstawionego
projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, Rada Miejska
uchwaliła uchwałę nr XXIX/235/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie
głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof Śliwowski oraz Eleni MawrudiNowak.
zc)

Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek
Zdrój.

Przewodniczący Leszek Pazdyk rozpoczął dyskusję, poprosił Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu- Ireneusza Rakoczego o wyraŜenie opinii na temat projektu uchwały.
Przewodniczący komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję w sprawie
przedstawionego projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymującym się”, Rada Miejska
uchwaliła uchwałę nr XXIX/236/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie
głosowania na sali obrad nie był obecny radny Krzysztof Śliwowski oraz Eleni MawrudiNowak.
ze) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lądek Zdrój do realizacji programu
„Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ Ŝadna z komisji Rady Miejskiej nie
zajmowała się wcześniej przedstawionym projektem uchwały z powodu braku merytorycznie
właściwej komisji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, poddał pod głosowanie przedstawione projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada uchwaliła uchwałę nr XXIX/237/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji. W trakcie głosowania na sali obrad nie byli obecni radni:
Krzysztof Śliwowski, Eleni Mawrudi- Nowak.
Ad. pkt. 6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
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W związku z brakiem pytań, przewodniczy przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Ad. pkt. 7 Informacja dotycząca utrzymania sytemu zarządzania jakością w Urzędzie
Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.
W związku z brakiem pytań, przewodniczy przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Ad. pkt. 8 Sprawozdanie z ferii w CKiR w Lądku Zdroju za okres 19-30 stycznia 2009 r.
W związku z brakiem pytań, przewodniczy przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Ad. pkt. 9 Informacja Burmistrza w sprawie stanu prawnego nieruchomości połoŜonej w
Lądku Zdroju przy ul. Mickiewicza (działka gruntu nr 125/1 o pow. 0,6326 ha)
uŜytkowanej przez OSP w Lądku Zdroju i zgłaszanych roszczeniach GS „Samopomoc
Chłopska”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” zwróciła się do OSP w Lądku Zdroju z Ŝądaniem wydania zajmowanej dotychczas
nieruchomości, oznaczonych jako działka gruntu nr 125/1 o pow. 0,6326 ha- stawy przy ul.
Mickiewicza. GS „Samopomoc Chłopska” jest właścicielem wspomnianej wyŜej nieruchomości.
Najprawdopodobniej działanie GS „Samopomoc Chłopska” było reakcją na decyzję Burmistrza
Lądka Zdroju w sprawie sprzedaŜy sklepu uŜytkowego przy ul. Kłodzkiej w Lądku Zdroju.
PowyŜszy sklep uŜytkuje do dnia dzisiejszego GS „Samopomoc Chłopska” i oprowadzi tam
sklep rybny. Gmina Lądek Zdrój zgodnie z obowiązującym prawem zaproponowała kupno tego
sklepu GS „Samopomoc Chłopska” za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego (około
190 tyś zł). Jednak GS „Samopomoc Chłopska” nie skorzystał z moŜliwości kupna, stwierdzając,
iŜ zaproponowana cena jest zbyt wygórowana.
Zdaniem Burmistrza wycena przygotowana przez rzeczoznawcę majątkowego jest wyceną
prawidłową, Gmina Lądek Zdrój nie widzi Ŝadnych podstaw aby móc odpowiedzialnie negować
przygotowaną wycenę. Przeciwnie za podobne nieruchomości w Lądku Zdroju uzyskuje się ceny
podobne do ceny określonej przez rzeczoznawcę.
W związku z przedstawionym Ŝądaniem zwrotu stawów, Gmina Lądek Zdrój wystąpiła z
odpowiednim wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Niestety
Sąd nie podzielił naszej argumentacji i uznał, iŜ Gmina Lądek Zdrój nie spełniła warunków
ustawowych aby stać się właścicielem wspomnianych stawów przez zasiedzenie. W chwili
obecnej naleŜy zastanowić się nad tym czy OSP w Lądku Zdroju moŜe ubiegać się o stwierdzenie
własności wspomnianej nieruchomości równieŜ z wykorzystaniem instytucji zasiedzenia bądź teŜ
o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie wspomnianych stawów na nieruchomości
będącej własnością GS „Samopomoc Chłopska”.
Radny Zbigniew Wierusz stwierdził, iŜ w sytuacji kiedy GS „Samopomoc Chłopska” odda
sklep rybny, to juŜ nigdy ponownie sklepu rybnego tam nie będzie. Jest to jedyny sklep rybny w
Lądku Zdroju i warto dojść do porozumienia z GS „Samopomoc Chłopska” aby sklep ten
pozostał na swoim miejscu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ Gmina Lądek Zdrój zawarła nieformalne
porozumienie z GS „Samopomoc Chłopska”, iŜ do czasu sprzedaŜy lokalu uŜytkowego przez
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Gminę Lądek Zdrój, GS „Samopomoc Chłopska” będzie mogła prowadzić w tej nieruchomości
sklep rybny.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy wycena sklepu nie jest wyceną zawyŜoną ? Czy MoŜna
sprzedać sklep po cenie niŜszej ?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska- Jadwiga Kuryluk- Kądziela wyjaśniła, iŜ
moŜliwość obniŜenia ceny sprzedaŜy przewiduje obowiązujące prawo, po zaistnieniu jednak
określonych przesłanek.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy w chwili obecnej OSP w Lądku Zdroju przygotowuje się
do wystąpienia na drogę sądową przeciwko GS „Samopomoc Chłopska” ?
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz poinformował wstępnie, iŜ istnieje
moŜliwość wystąpienia przez OSP w Lądku Zdroju na drogę sądową przeciwko GS
„Samopomoc Chłopska”. NaleŜy jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji przeanalizować
wszystkie dostępne dokumenty w tej sprawie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk w związku z brakiem dalszym pytań zakończył dyskusję i
przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Ad. pkt. 10. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Interpelację pisemną złoŜyli radni Zbigniew Wiernusz oraz Grzegorz Wysłobocki.
Radny Dariusz Styczyrz poprosił aby w najbliŜszym numerze „Debat Lądeckich” ukazała się
informacja o tym, iŜ nie ma moŜliwości prawnej aby opublikować protokół z przeprowadzonej
kontroli realizacji zadania pn.: Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach
rewitalizacji”, z powodu nie przyjęcia zaleceń pokontrolnych przez Radę Miejską i tym samym
nie przyjęcia całego protokołu.
Radny Ryszard Wrona przypomniał, iŜ wcześniej radny Styczyrz optował za publikacją całego
protokołu pokontrolnego.
Radny Dariusz Styczyrz wyjaśnił, iŜ publikacja protokołu pokontrolnego nie jest moŜliwa z
powodu nie przyjęcia go przez Radę Miejską.
Radny Zbigniew Wierusz zapytał:
1. Dlaczego chodnik przy rondzie przy ul. Kłodzkiej nie jest czyszczony ?, jeszcze w
roku 2005 radny otrzymał zapewnienie, Ŝe chodnik ten będzie czyszczony jednak
niestety nie jest to wykonywane ?
2. Dlaczego chodnik przy ul. Widok nie jest odśnieŜany ?,
3. Dlaczego mur oporowy na ul. Wiejskiej nie jest w dalszym ciągu naprawiony ? Od
dłuŜszego czasu wnioskuje o to p. Nalepa i p. Elmeryk.
4. Kiedy z rynku zniknie świąteczne drzewko ?
5. Dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie jaka jest ilości zuŜywanego prądu
przez StraŜ Miejską ?
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6. Dlaczego Kościół Zielonoświątkowy nie otrzymał podziękowań za przygotowanie
paczek boŜonarodzeniowych ?
7. Dlaczego przy wjeździe do rynku od strony targowiska miejskiego nie moŜna
zaparkować samochodu ?
8. Co oznacza powołanie się w rozsyłanych do mieszkańców decyzjach podatkowych na
prawo UE dotyczące innych kwestii niŜ konkretna decyzja podatkowa ?
Radny zwrócił się ponadto z prośbą o to aby uczulić StraŜ Miejską aby kontrolowała wszystkie
samochody wjeŜdŜające na rynek, a nie tylko niektóre. Radny zapytał kto jest władnym aby
wydać zgodę na jednorazowy wjazd na rynek w godzinach kiedy nie pracuje Urząd Miasta i
Gminy ?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ władze gminy dąŜą do tego aby
maksymalnie ograniczyć ruch samochodowy na rynku.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy w sytuacji kiedy wjedzie na rynek z szafką w celu
dostarczenia jej do swojego mieszkania, zostaniem ukarany ?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, iŜ zgoda na wjazd na rynek będzie wydawana
w bardzo wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu ze StraŜą Miejską.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyraził Ŝal, iŜ nikt z radnych, członków Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, nie przybył na jej posiedzenie w dniu 12 lutego 2009 r. Na posiedzenie
zaproszono wcześniej gości, jednak z powodu nieobecności wystarczającej liczby członków
zebranie nie mogło się odbyć. Na wspomnianym posiedzeniu miała być omawiana sprawa
przydziału mieszkań komunalnych. Wszyscy członkowi potwierdzili wcześniej swoje przybycie
jednak nie przyszli. Burmistrz wyraził pogląd, iŜ radni winni czuć się w obowiązku przyjścia na
posiedzenie komisji.
Burmistrz poinformował ponadto, iŜ jeden z radnych wymusił na pracowniku Urzędu Miasta i
Gminy aby ten w godzinach pracy naprawił mu komputer. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.
Burmistrz poprosił aby w przyszłości takie działania nie miały miejsca.
Radny Zbigniew Wiernusz oświadczył, iŜ sytuacja, o której mówił Burmistrz dotyczyła jego
osoby. Jednak zdaniem radnego niczego na nikim nie wymuszał, zapytał tylko czy moŜe uzyskać
pomoc w naprawieniu komputera. Decyzją Sekretarza Gminy Anny Nawrockiej taka pomoc
została mu udzielona.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał radnego Wierusza czy nie czuje nic niestosownego w
prośbie skierowanej do pracownika Urzędu Miasta i Gminy aby ten w godzinach pracy naprawił
komputer radnego ?
Radny Zbigniew Wiernusz oświadczył, iŜ czuł przede wszystkim potrzebę naprawy komputera.
Radny przeprosił ,mieszkańców i Burmistrza za swoje postępowanie.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej byli
obecni pozostali członkowie komisji, min. pracownice OPS- u ? Poinformował, iŜ jako członek
komisji nie posiadał Ŝadnej wiedzy dotyczącej porządku obrad posiedzenia z dnia 12 lutego
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2009 r.
Ad. pkt 11. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił
zamknięcie sesji.
Protokółował: Sebastian Łukaszewicz

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk - podpis nieczytelny

Informacje wytworzył:
Informację zweryfikował;
Data wytworzenia:

Sebastian Łukasiewicz
Leszek Pazdyk
26.03.2009 r.
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